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 1پیوست 
 شاخصهای قطعی تعدیل آحادبهای 

 1382 سال سوم و چهارمهای سه ماهه  دوره



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 1صفحه 

  16/2/1383    مورخ22555/101   بخشنامه شماره 1پیوست 
 

 
 ای و کلی فهرستهای بهای پایه شاخصهای قطعی رشته

 

 1382ل های سه ماهه سا دوره
 شرح ردیف

  ماهه سه
 چهارم

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 2230/5 2195/2 2/2169 8/2119 4/1954 شاخص رشته ابنیه 1
 2571/4 2532/6 2/2526 9/2507 4/2411 )صالحمبا (شاخص رشته تاسیسات برقی  2
 1728/1 1695/1 0/1662 3/1603 5/1475 )صالحم بدون( رقیبشاخص رشته تاسیسات  3

 2823/3 2780/0 5/2763 6/2747 9/2590 )با مصالح(ی شاخص رشته تاسیسات مکانیک 4

 1905/3 1868/9 7/1832 7/1767 8/1626 )بدون مصالح(شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  5

 1976/3 1939/1 1/1907 8/1835 2/1682 آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه 6

 1901/2 1866/8 4/1843 8/1782 2/1641 شاخص رشته خطوط انتقال آب 7

 1983/3 1948/2 2/1916 9/1859 2/1702 شاخص رشته شبکه توزیع آب 8

 1882/7 1841/3 7/1798 9/1736 9/1606 شاخص رشته حفاری چاههای آب و قناتها 9

 2253/8 2215/7 0/2188 4/2132 9/1972 شاخص کلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و قبل از آن و یا              1370 تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای  برای محاسبه" صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 



 1382 سال سه ماهه سوم و چهارمهای  دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 2صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 
 بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 8/1660 2/1630 1/1601 3/1551 9/1429 عملیات خاکی با دست اول
 8/1616 3/1589 8/1561 5/1520 3/1370 عملیات تخریب دوم
 6/2776 9/2751 6/2728 3/2670 1/2405 کاری عملیات سفت سوم
 0/2214 6/2204 8/2193 5/2175 8/2106 عایقکاری چهارم
 5/2564 9/2539 7/2493 1/2429 8/2201 کارهای بتنی و بنایی با بلوک پنجم
 9/1813 1/1796 9/1783 6/1750 4/1605 سازی ساخته و کارهای سقف بتن پیش ششم
 3/2692 1/2665 1/2638 2/2577 6/2308 بنایی با سنگ هفتم
 7/2128 9/2121 0/2118 2/2116 3/1960 فرش کف و نماسازی با سنگ هشتم
 1/2042 9/1999 1/1978 9/1928 2/1772 کاری و بندکشی نازک نهم
 8/2070 9/2059 0/2040 5/2017 3/1852 فرشها دهم
 2/2546 9/2541 9/2436 7/2427 8/2399 کف پوشها و پوشش پالستیکی دیوارها یازدهم
 4/3223 1/3209 0/3121 8/3104 2/3011 )آلومینیوم و سایر فلزات(کارهای فلزی  )1(دوازدهم
 1/966 3/954 4/942 7/919 6/868 )انواع میلگرد(کارهای فلزی  )2(دوازدهم
 1/3468 3/3247 8/3148 9/3158 8/3003 )در، پنجره و چهارچوب با پروفیل توخالی(کارهای فلزی  )3(دوازدهم
 6/1274 5/1240 6/1199 5/1184 3/1128 )انواع پروفیل آهن(کارهای فلزی  )4(دوازدهم
 6/1470 9/1443 2/1417 0/1370 7/1256 کارهای فلزی دستمزدی مکرر دوازدهم

 8/3240 0/3220 1/3271 2/3235 9/2983 کارهای چوبی سیزدهم
 5/2266 2/2259 2/2198 2/2182 3/2157 شیشه چهاردهم
 4/2657 9/2633 3/2597 3/2550 6/2524 نقاشی پانزدهم
 1/2132 2/2096 2/2008 5/1907 5/1706 )حمل(عملیات خاکی با ماشین  )1( شانزدهم
 0/2017 9/1971 4/1938 8/1850 0/1704 )سایر ردیفها(ی با ماشین عملیات خاک )2( شانزدهم
 0/2375 7/2353 7/2332 1/2271 5/1965 قشرهای اساس و زیراساس هفدهم
 8/5365 1/5342 8/5318 6/5270 6/5014 آسفالت هجدهم

 

 و قبل از آن و یا              1370اس فهرستهای پایه سالهای  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براس" صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 3صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1ست پیو
 

 
 بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 3/2605 7/2559 8/2514 6/2384 9/2206 )حمل و نقل مصالح(کارهای متفرقه  )1(نوزدهم
 8/1724 0/1615 0/1566 0/1571 9/1493 )سایر ردیفها(کارهای متفرقه  )2(نوزدهم

 5/2230 2/2195 2/2169 8/2119 4/1954 شاخص رشته ابنیه
 
 

 کلیه ردیفهای آلومینیومی، مسی، استینلس استیل، برنز و مانند آن)    1(دوازدهم 
 کلیه ردیفهای میلگرد)    2(دوازدهم 
 .التفاوت نیستند ردیف مربوط به پروفیلهای توخالی و پوششهای گالوانیزه و سایر ردیفهای فوالدی که مشمول پرداخت مابه)    3(دوازدهم 
 .التفاوت هستند ردیفهای فوالدی که مشمول پرداخت مابه)    4(دوازدهم 

 16028 و 16027ردیفهای )   1(شانزدهم 
 سایر ردیفها)   2(شانزدهم 

 19029 و 19002 و 19001ردیفهای مربوط به حمل و نقل )     1(دهم نوز
 سایر ردیفها)     2(نوزدهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376یه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال فهرستهای غیرپا



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 4صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست تهشاخصهای قطعی گروهی و رش
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
 چهارم

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 5/2520 8/2466 7/2461 8/2450 1/2300 چراغهای فلورسنت اول
 4/2169 6/2132 2/2119 2/2092 0/2003 ای چراغهای رشته دوم
 2/2801 7/2741 4/2735 0/2722 3/2512 یچراغهای صنعت سوم
 4/3018 1/2818 6/2810 1/2797 0/2772  آزاد چراغهای فضای چهارم
 3/5304 2/4857 0/4849 9/4831 2/4800 چراغهای مخصوص پنجم
 6/2890 7/2871 2/2852 4/2813 6/2736 ها سیم ششم
 3/3987 4/3982 3/3979 0/3973 4/3968 کابلهای فشار ضعیف هفتم
 3/2752 2/2650 1/2613 9/2537 5/2389 کابلشوها هشتم
 8/3442 9/3438 0/3435 3/3427 3/3412 کابلهای فشار قوی نهم
 1/1313 0/1307 0/1301 7/1288 4/1264 سرکابلها و مفصلها دهم
 2/1508 3/1481 5/1464 7/1430 1/1333 کلیدها و پریزها یازدهم
 7/1743 7/1701 8/1679 3/1635 0/1458 )سی .وی .پی(ها  کشی لوله )1(دوازدهم
 1/2687 1/2546 4/2525 4/2483 6/2272 )فوالدی(ها  کشی لوله )2(دوازدهم

 2/5380 8/5177 2/5165 9/5137 5/4878 وسایل فشار ضعیف تابلویی سیزدهم
 5/1976 6/1966 7/1956 5/1933 2/1803 گیری وسایل اندازه چهاردهم
 6/3608 7/3596 8/3595 7/3593 7/3388 شار قویوسایل ف پانزدهم
 1/2610 4/2608 6/2606 6/2603 4/2531 مولدهای برق  شانزدهم
 9/1507 3/1446 0/1445 8/1441 4/1436 ها خازنهای صنعتی و یکسوکننده هفدهم
 0/2617 2/2615 4/2613 5/2609 3/2602 ترانسفورماتورهای قدرت هجدهم
 7/2368 8/2264 7/2258 1/2247 5/1955 وسایل شبکه نوزدهم
 3/2487 9/2469 0/2456 1/2428 0/2383 کابلهای تلفن بیستم
 0/3339 4/3331 9/3328 0/3323 8/3312 وسایل ارتباطی ویکم بیست
 9/1817 9/1795 6/1786 6/1767 6/1675 سیستم احضار و دربازکن ودوم بیست

     
 

  

 
 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    

 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهآحادبها، شاخصهای قطعی تعدیل  37 از 5صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 0/3511 1/3176 1/3154 2/3110 4/3019 سیستم آنتن تلویزیون و تلویزیون مدار بسته سوم و بیست
 4/1596 2/1443 7/1442 6/1441 5/1356 سیستم مادر ساعت وچهارم بیست
 6/1120 1/1098 5/1095 2/1090 0/1041 سیستم اعالم و اطفای حریق وپنجم بیست
 3/922 2/921 1/920 9/917 5/913 وسایل صوتی وششم بیست

 4/2571 6/2532 2/2526 9/2507 4/2411 شاخص رشته تاسیسات برقی
 

 
 )212170(کاری و شیار درآوردن  های پالستیکی و ردیف کنده سی جعبه تقسیم.وی.کشی پی کلیه ردیفهای لوله)    1(دوازدهم 
 های ضدانفجار و چدنیکشی فوالدی، برگمن، زانو، جعبه تقسیم کلیه ردیفهای لوله)    2(دوازدهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می ده و قبل از آن منعقد ش1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 6صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 8/2665 0/2523 1/2531 9/2548 1/2487 های فوالدی لوله اول
 0/5438 2/5421 4/5404 4/5375 7/4980 های چدنی لوله دوم
 0/3184 8/3166 7/3149 5/3119 6/3024 سی. وی. های پی لوله سوم
 2/3578 2/3563 4/3119 1/3037 7/2981  سیمانهای آزبست لوله چهارم
 0/4279 9/3979 9/3711 7/3683 3/3617 های مسی لوله پنجم
 1/3416 3/3409 5/3402 3/3390 9/3022 شیرآالت ششم
 9/2614 0/2610 9/2604 9/2595 4/2535 اتصاالت قابل انعطاف هفتم
 4/4397 1/4390 6/4382 9/4369 4/3859 صافی هشتم
 1/2906 5/2898 5/2847 2/2835 3/2597  کوره هوای گرم_دیگ حرارتی  نهم
 1/5647 6/5641 2/5636 1/5626 5/5495 مشعل دهم
 1/7673 4/7668 4/7516 0/7507 5/7480 دستگاههای کنترل و اندازه گیری یازدهم
 2/1750 1/1722 0/1694 2/1639 5/1547 کانال هوا )1(دوازدهم
 2/2207 5/2187 4/2184 7/2178 5/1931 یفهاسایر رد )2(دوازدهم

 4/3027 8/3023 2/3020 7/3013 1/2905 فن کویل سیزدهم
 1/3013 0/2998 2/2992 7/2979 3/2956 کولر چهاردهم
 9/1575 7/1572 5/1569 8/1563 6/1547 الکترو پمپ پانزدهم
 4/1427 3/1426 4/1411 5/1409 4/1232 یونیت هیتر  شانزدهم
 8/3306 1/2978 9/2944 0/2847 8/2653 هواکش مهفده

 9/1945 4/1932 8/1918 6/1894 2/1837 دریچه هوا هجدهم
 3/3723 6/3702 3/3681 7/3639 4/3351 عایق نوزدهم
 7/2754 2/2742 8/2690 3/2669 1/2480 دستگاههای مبرد بیستم
 8/2608 0/2583 7/2562 5/2529 4/2337 یکنتور آب، کفشو، لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشت ویکم بیست
 8/5210 5/5202 0/4816 1/4800 6/4420 وسایل آتش نشانی ودوم بیست

 
 

 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376ه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال فهرستهای غیرپای



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 7صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست تهشاخصهای قطعی گروهی و رش
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
 چهارم

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 0/3081 7/3078 5/3074 5/3070 5/2975 لوازم آشپزخانه سوم و بیست
 5/2141 7/2134 3/1996 2/1984 2/1809 دستگاههای تصفیه آب وچهارم بیست
 5/957 2/944 4/929 6/911 7/874 متفرقه وپنجم بیست
 1/3276 6/3272 2/3281 5/3275 6/3033 دیگهای بخار وششم بیست
 8/3445 6/3430 2/3415 8/3387 9/3191 منابع و مبدلها وهفتم بیست

 3/2823 0/2780 5/2763 6/2747 9/2590 شاخص رشته تاسیسات مکانیکی
 

 
 های مربوط به کانال هواردیف)    1(دوازدهم 
 سایر ردیفها)    2(دوازدهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376سال فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 8صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 

 تمان راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهنبهای واحد پایه عملیات ساخ ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 4/1542 0/1515 6/1487 8/1442 3/1329 کنی با دست عملیات گود برداری و پی اول
 0/1608 6/1576 6/1545 2/1494 2/1371 عملیات تخریب دوم
 8/2178 8/2145 7/2111 6/2051 3/1882 عملیات بنایی با سنگ  سوم
 6/1890 4/1856 8/1855 6/1811 3/1649 عملیات بتن و بتن مسلح چهارم

 7/2204 6/2169 1/2133 9/2024 9/1807 )حمل(عملیات خاکی با ماشین  )1(پنجم 
 1/2007 9/1970 2/1935 3/1844 9/1661 )سایر ردیفها(عملیات خاکی با ماشین  )2(پنجم 

 3/1915 4/1877 5/1840 9/1773 8/1671 قشرهای زیر اساس و اساس ششم
 6/1726 3/1691 4/1655 3/1598 6/1490 آسفالت هفتم
 0/1591 6/1562 9/1534 8/1490 9/1382 ساختمان تونل هشتم
 9/2036 0/1960 6/1938 2/1936 7/1844 قالب بندی و چوب بست نهم
 0/843 2/831 2/828 7/819 7/764 ی فلزیکارها دهم

 7/1505 4/1478 1/1451 7/1402 7/1286 کارهای فلزی دستمزدی )مکرر(دهم 
 3/1913 7/1864 8/1817 7/1753 6/1627 کوبی و سپرکوبی حفاری شمع یازدهم
 0/1986 9/1946 5/1917 3/1858 5/1709 بتن پیش تنیده دوازدهم
 5/1874 6/1837 9/1809 0/1754 5/1613 بتن پیش ساخته سیزدهم
 2/1618 5/1589 7/1560 7/1513 7/1394 قناتها چهاردهم
 2/1800 2/1783 6/1766 4/1733 8/1658 اندود و بندکشی پانزدهم
 7/2615 0/2570 5/2525 4/2394 1/2216 )حمل و نقل(کارهای متفرقه  )1( شانزدهم
 8/1524 7/1522 7/1513 1/1510 1/1558 )سایر ردیفها(کارهای متفرقه  )2( شانزدهم

 3/1976 1/1939 1/1907 8/1835 2/1682 آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه
  0526 و 0525ردیفهای ) 1(پنجم 
 سایر ردیفها) 2(پنجم 

 1602 و 1601ردیفهای ) 1(شانزدهم 
 سایر ردیفها) 2(شانزدهم       

 
 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1وست شاخصهای پی :یادآوری    

 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهعدیل آحادبها، شاخصهای قطعی ت 37 از 9صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 

 بهای واحد پایه خطوط انتقال آب ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 مچهار سوم دوم اول 1381سال 

 5/1805 7/1768 3/1733 5/1676 1/1536 عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول
 9/1759 6/1723 8/1688 0/1633 6/1497 عملیات لوله گذاری چدنی دوم
 9/1759 6/1723 8/1688 0/1633 6/1497 عملیات لوله گذاری چدنی نشکن سوم
 1/1753 2/1716 1/1681 0/1624 7/1490 عملیات لوله گذاری فوالدی با اتصال مکانیکی چهارم
 0/1790 8/1751 3/1714 7/1656 8/1523 عملیات لوله گذاری فوالدی با اتصال جوشی پنجم
 3/1725 6/1688 3/1653 1/1596 0/1466 عملیات لوله گذاری بتن مسلح پیش فشرده ششم
 8/1997 6/1957 4/1918 5/1857 1/1699 نصب شیرها هفتم
 1/2151 0/2131 9/2164 2/2132 5/1965 ها احداث حوضچه هشتم
 1/2371 0/2335 0/2300 7/2231 9/2038 متفرقه نهم
 0/1656 8/1625 2/1612 9/1547 3/1442 ها پوشش حفاظتی لوله دهم

 2/1901 8/1866 4/1843 8/1782 2/1641 شاخص رشته خطوط انتقال آب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای "ا صرف1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهدبها، شاخصهای قطعی تعدیل آحا 37 از 10صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه شبکه توزیع آب ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  چهارم ماهه سه

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 4/1748 0/1715 7/1683 6/1629 1/1489 ملیات لوله گذاری آزبست سیمانع اول
 6/1719 1/1686 6/1654 9/1600 2/1464 عملیات لوله گذاری چدنی دوم
 6/1719 1/1686 6/1654 9/1600 2/1464 عملیات لوله گذاری چدنی نشکن سوم
 0/1960 0/1921 0/1883 8/1823 6/1667 نصب شیرها چهارم
 1/2389 2/2356 5/2359 5/2312 8/2135 ها و سکوهای بتنی اث حوضچهاحد پنجم
 0/1716 6/1683 7/1651 8/1598 7/1464 نصب انشعابات ششم
 8/2425 7/2384 3/2346 3/2280 5/2086 متفرقه هفتم

 3/1983 2/1948 2/1916 9/1859 2/1702 شاخص رشته شبکه توزیع آب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1صهای پیوست شاخ :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 

 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهای قطعی تعدیل آحادبها، شاخصه 37 از 11صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101بخشنامه شماره    1پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه کارهای حفاری چاههای آب و قناتها ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382ل های سه ماهه سا دوره

 شرح فصل شماره
  چهارم ماهه سه

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 9/1595 0/1560 2/1524 7/1470 4/1359 ای روش ضربه حفاری به اول
 2/1886 7/1839 8/1792 2/1729 2/1600 روش دورانی حفاری به دوم
 1/2424 0/2411 7/2344 9/2323 3/2233 تهیه، نصب، مشبک کردن لوله سوم
 4/1779 5/1744 8/1709 2/1651 1/1523 آزمایش و عملیات صحرایی چهارم
 0/2366 2/2319 5/2272 5/2174 0/2011 تجهیز کارگاه، حمل و نصب دستگاه پنجم
 7/1632 5/1605 4/1578 3/1532 0/1408 حفاری دستی چاه آب و قناتها ششم

 7/1882 3/1841 7/1798 9/1736 9/1606 شاخص رشته حفاری چاههای آب و قناتها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و قبل از آن و یا              1370 برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی که براساس فهرستهای پایه سالهای " صرفا1شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 .گیرند اند مورد استفاده قرار می  و قبل از آن منعقد شده1376فهرستهای غیرپایه که با شاخص مبنای دوره سه ماهه سوم سال 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2پیوست 
 شاخصهای قطعی تعدیل آحادبهای 

 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 12صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 ی پایهای و کلی فهرستهای بها شاخصهای قطعی رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح ردیف
  چهارم ماهه سه

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 8/192  4/190  0/188 6/184 9/172 شاخص رشته ابنیه 1

 6/180  5/177  0/177 8/175 1/169 شاخص رشته تاسیسات برقی  2
 9/177  3/175  2/174 3/173 7/163 شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  3
 5/222  5/217  1/214 9/206 6/191 آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی اه 4
 5/220  7/216  7/213 9/206 1/191 شاخص رشته خطوط انتقال آب 5
 0/228  2/224  7/220 5/214 0/197 شاخص رشته شبکه توزیع آب 6
 6/239  4/234  8/228 0/221 7/204 شاخص رشته چاهها و قناتها 7
 8/225  4/221  3/217 9/209 5/193 شاخص رشته آبیاری و زهکشی 8
 7/223  0/219  6/215 8/208 3/192 آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع 9

 4/213  6/209  6/206 4/201 4/187 شاخص کلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد دبهای پیمانهایی به شرح زیر می برای محاسبه تعدیل آحا" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 13صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 2/223  4/219  6/215 9/209 2/189 عملیات تخریب اول

 5/227  3/223  2/219 4/212 8/195 عملیات خاکی با دست دوم
 6/255  3/251  0/247 6/234 9/209 عملیات خاکی با ماشین سوم
 8/269  1/267  4/264 4/258 9/231 عملیات بنایی با سنگ چهارم
 8/165  6/164  6/169 7/167 2/155 قالب بندی چوبی پنجم
 5/226  6/212  6/199 2/203 2/199 قالب بندی فلزی ششم
 7/117  2/117  7/116 7/115 6/113 کارهای فوالدی با میلگرد هفتم
 9/208  1/207  2/204 1/199 7/181 ابتن درج هشتم
 8/146  6/145  5/143 5/141 5/136 کارهای فوالدی سنگین نهم
 9/218  9/216  5/215 7/211 4/195 سقف سبک بتنی دهم
 2/237  1/235  2/233 2/228 8/205 ریزی آجرکاری و شفته یازدهم
 4/223  6/221  6/216 3/213 0/199 بتن پیش ساخته و بلوک چینی دوازدهم
 3/182  4/181  4/180 7/178 7/174 کاری رطوبتی عایق سیزدهم
 1/224  9/223  7/223 3/223 0/203 کاری حرارتی عایق چهاردهم
 2/183  0/178  0/175 8/173 6/158 کارهای آزبست سیمان پانزدهم
 7/157  9/149  4/146 8/146 3/141 کارهای فوالدی سبک  شانزدهم
 3/196  4/195  1/190 1/189 4/183 رهای آلومینیومیکا هفدهم
 9/219  5/215  2/213 1/208 6/191 اندود و بندکشی هجدهم
 0/243  6/241  3/240 7/237 9/217 کارهای چوبی نوزدهم
 7/215  6/214  1/212 8/209 5/199 کاشی و سرامیک کاری بیستم

 9/259  5/258  2/257 2/254 9/219 فرش کف با موزاییک بیست و یکم
 6/238  8/237  4/237 2/237 9/219 کارهای سنگی با سنگ پالک بیست و دوم

 6/165  3/165  5/158 9/157 1/156 کارهای پالستیکی و سوم بیست
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377تهای پایه سال براساس فهرس. 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376رم سال های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چها فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 14صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه
 رمچها
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 3/235  5/234  2/228 5/226 9/223 برش و نصب شیشه وچهارم بیست

 1/201  3/199  5/196 0/193 0/191 آمیزی  رنگ وپنجم بیست

 2/326  3/323  4/320 9/311 0/270 زیراساس و اساس وششم بیست

 4/428  5/426  7/424 9/420 6/400 آسفالت وهفتم بیست

 0/252  6/247  2/243 7/230 4/213 حمل و نقل وهشتم بیست

 9/226  8/222  7/218 4/211 9/193 کارهای دستمزدی ونهم بیست

 8/192  4/190  0/188 6/184 9/172 شاخص رشته ابنیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :باشد عدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می برای محاسبه ت" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 15صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 6/174  9/170  5/170 8/169 3/159 چراغهای فلورسنت اول

 1/169  2/166  2/165 1/163 1/156 ای چراغهای رشته دوم
 3/175  5/171  1/171 3/170 2/157 چراغهای صنعتی سوم
 9/196  9/183  4/183 5/182 8/180  آزاد چراغهای فضای چهارم
 4/172  9/157  6/157 1/157 0/156 چراغهای مخصوص پنجم
 6/192  4/191  1/190 5/187 4/182 ها سیم ششم
 0/177  8/176  6/176 4/176 1/176 کابلهای فشار ضعیف هفتم
 9/235  2/227  0/224 6/217 9/204 کابلشوها هشتم
 2/143  1/143  9/142 6/142 9/141 کابلهای فشار متوسط نهم
 8/137  2/137  6/136 3/135 7/132 سرکابلها و مفصلها دهم
 3/182  0/179  0/177 9/172 1/161 کلیدها و پریزها یازدهم
 3/200  8/189  3/188 2/185 5/169 های فوالدی لوله دوازدهم
 9/204  0/200  4/197 2/192 3/171 سی .وی .های پی لوله مسیزده

 4/184  4/177  0/177 1/176 1/167 وسایل فشار ضعیف تابلویی چهاردهم
 7/187  8/186  9/185 6/183 2/171 گیری وسایل اندازه پانزدهم
 1/168  6/167  5/167 4/167 8/157 تابلوهای فشار متوسط  شانزدهم
 9/202  7/202  6/202 4/202 8/196 رقمولدهای ب هفدهم
 7/165  0/159  8/158 5/158 9/157  جریان مستقیم خازنهای صنعتی و منابع تغذیه هجدهم
 4/125  3/125  2/125 0/125 7/124 ترانسفورماتورهای فشار قوی نوزدهم
 7/170  3/163  8/162 0/162 0/141 وسایل شبکه بیستم
 8/194  4/193  3/192 1/190 6/186 کابلهای تلفن ویکم بیست
 7/162  3/162  2/162 9/161 4/161 وسایل ارتباطی ودوم بیست
 4/189  1/187  2/186 2/184 6/174 سیستم احضار و دربازکن سوم بیست

 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377اس فهرستهای پایه سال براس. 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376اهه چهارم سال های غیرپایه با شاخص مبنای سه م فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 16صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 حشر فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

5/206  1/205 2/202 3/196 سیستم آنتن تلویزیون  وچهارم بیست   3/228  
 8/141  2/128  1/128 0/128 4/120 سیستم مادر ساعت وپنجم بیست
 7/136  0/134  6/133 0/133 0/127 سیستم اعالم و اطفای حریق وششم بیست
 6/162  4/162  2/162 8/161 0/161 وسایل صوتی وهفتم بیست
 2/214  8/195  2/195 8/193 6/187 وسایل متفرقه وهشتم بیست
 9/226  8/222  7/218 4/211 9/193 کارهای دستمزدی ونهم بیست

6/180  5/177 0/177 8/175 1/169 شاخص رشته تاسیسات برقی  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382ال  و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در س1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 17صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 4/193  3/183  7/183 7/184 3/179 های فوالدی لوله اول

 2/191  6/190  0/190 0/189 1/175 های چدنی لوله دوم
 5/185  5/184  5/183 8/181 2/176 سی. وی. های پی لوله سوم

 7/231  7/230  0/202 7/196 0/193 های آزبست سیمان لوله پنجم
 7/198  8/184  3/172 0/171 9/167 های مسی لوله ششم
 9/163  6/163  3/163 7/162 0/145 شیرها هفتم
 2/131  9/130  6/130 1/130 1/128 مفصل انبساط هشتم
 4/228  0/228  6/227 8/226 1/221 گیر لرزه نهم

 7/161  4/161  1/161 7/160 9/141 صافی یازدهم
 6/187  1/187  9/183 1/183 7/167 دیگهای حرارتی آب گرم دوازدهم
 8/205  6/205  1/206 8/205 5/190 دیگهای بخار سیزدهم
 2/157  0/157  9/156 6/156 9/152 مشعل چهاردهم
 5/173  4/173  0/170 8/169 2/169 دستگاههای کنترل و اندازه گیری پانزدهم
 4/169  1/169  8/167 1/165 8/163 )نفتی و گازی(کن  گرم آب  شانزدهم
 8/219  6/217  3/217 7/216 8/188 رادیاتور هفدهم
 7/174  5/174  4/174 2/174 7/173 آب سرد کن هجدهم
 4/196  5/194  5/192 7/188 1/182 کانال هوا، دریچه هوا نوزدهم
 6/189  8/170  9/168 2/163 2/152 هواکش بیستم
 1/158  9/157  5/157 2/157 3/149 کویل، یونیت هیتر فن ویکم بیست

 6/202  3/196  0/196 5/195 2/192 کولر آبی ودوم بیست
2/130  0/130 4/129 5/128 کولر گازی سوم و بیست   5/130  
 8/135  5/135  3/135 8/134 4/133 الکترو پمپ وچهارم بیست
 9/189  8/188  7/187 6/185 9/170 عایق وپنجم بیست

 

 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 چهارم سال  تا سه ماهه1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 18صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 9/141  7/141  6/141 3/141 4/134 دستگاههای مبرد وهفتم بیست
 7/168  3/168  0/165 4/164 6/152 کننده برجهای خنک وهشتم بیست

 3/225  0/223  3/221 4/218 8/201 لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی ونهم بیست

 3/152  0/152  7/140 3/140 2/129 تش نشانیوسایل آ ام سی

 3/171  1/171  9/170 7/170 4/165 لوازم آشپزخانه و یکم سی 

 4/208  8/207  3/194 1/193 1/176 گیر سختی سی و دوم

 6/176  9/175  1/175 7/173 6/163 منابع و مبدلها سی و سوم

 7/173  3/171  6/168 4/165 7/158 گاهها، دودکش بستها، تکیه سی و چهارم

 9/226  8/222  7/218 4/211 9/193 کارهای دستمزدی سی و پنجم

 9/177  3/175 2/174 3/173 7/163 شاخص رشته تاسیسات مکانیکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377ستهای پایه سال براساس فهر. 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376ارم سال های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چه فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 19صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 آهنبهای واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه  ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
 چهارم

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 8/231  3/227  8/222 4/215 6/197 عملیات تخریب اول

 5/214  8/210  0/207 9/200 4/185 عملیات خاکی با دست دوم

 1/248  6/243  2/239 1/228 7/205 عملیات خاکی با ماشین سوم
 8/194  4/191  2/188 1/183 5/170 حفاری تونل چهارم
 1/245  8/238  8/232 6/224 4/208 کوبی و سپرکوبی حفاری، شمع پنجم 
 4/197  7/194  8/191 7/186 4/172 عملیات بنایی با سنگ ششم
 3/192  4/189  6/186 8/180 2/169 اندود و بندکشی هفتم
 0/200  4/192  3/190 1/190 2/181 بست بندی و چوب قالب هشتم
 0/116  5/115  1/115 2/114 2/112 کارهای فوالدی با میلگرد نهم
 5/146  3/145  9/143 9/141 7/136 کارهای فوالدی سنگین دهم
 7/157  4/155  7/155 3/155 5/144 کارهای فوالدی سبک یازدهم
 0/182  5/179  4/179 2/176 2/164 بتن درجا دوازدهم

 2/210  4/206  5/203 8/197 4/183 ساخته بتن پیش دهمسیز
 3/255  2/250  3/245 4/236 8/222 زیراساس، اساس و باالست چهاردهم
 2/266  5/261  8/256 2/249 8/234 آسفالت پانزدهم
 0/251  5/249  0/248 1/245 8/237 عایقکاری  شانزدهم
 2/234  6/223  4/219 1/213 9/200 گیر و سطوح پروازی تونلها، پلها، نقاط مه تاسیسات هفدهم
 8/127  6/127  7/126 5/126 8/131 ساختمانها، عالیم و تجهیزات ایمنی هجدهم
4/141  9/140  4/140 5/139 2/138 متفرقه نوزدهم  
7/247  4/243 7/230 6/213 حمل و نقل بیستم   1/252  
8/222  7/218 4/211 9/193 کارهای دستمزدی کموی بیست   9/226  

5/217  1/214 9/206 6/191 آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه   5/222  

 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 ماهه چهارم سال  تا سه1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3

 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 20صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه خطوط انتقال آب ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 5/232  8/227  3/223 0/216 1/198 عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول

 0/233  2/228  6/223 3/216 5/198 )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم
 9/234  0/230  3/225 7/217 1/200 انیکیهای فوالدی اتصال مک عملیات لوله گذاری با لوله سوم
 2/235  2/230  3/225 7/217 4/200 های فوالدی اتصال جوشی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم
 2/236  2/231  4/226 6/218 1/201 های بتنی مسلح  عملیات لوله گذاری با لوله پنجم
 5/195 5/213 4/220  8/224  3/229  (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم
 1/231  4/226  9/221 9/214 7/196 نصب شیرها هشتم
 0/180  4/178  1/181 5/178 1/166 های شیر احداث حوضچه نهم
 7/223  8/219  0/218 6/209 0/197 ها حفاظت لوله دهم
 3/229  0/226  7/222 1/216 7/197 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری یازدهم
 5/145  8/143  8/148 4/146 7/140 کارهای فوالدی  دوازدهم
 0/206  3/203  4/201 1/198 4/186 بندی کارهای بتنی و قالب سیزدهم
 0/252  6/247  2/243 6/230 4/213 حمل و نقل چهاردهم

 5/220  7/216  7/213 9/206 1/191 شاخص رشته خطوط انتقال آب

 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2خصهای پیوست شا :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380خص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال  و با شا1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 21صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه شبکه توزیع آب ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

0/225  9/220 8/213 6/195 عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول   4/229  

 4/230  9/225  7/221 5/214 2/196 )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم
 5/195 5/213 4/220  8/224  3/229  (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله سوم
 3/229  8/224  4/220 5/213 5/195 اتیلن های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم
 0/230  4/225  0/221 1/214 8/195 نصب شیرها پنجم
 4/195  9/192  1/195 5/191 9/177 های شیر احداث حوضچه ششم
 2/227  9/222  7/218 7/211 1/194 نصب انشعابها هفتم
 1/249  1/245  0/241 0/234 8/213 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم
 8/120  4/119  9/124 9/123 8/121 کارهای فوالدی  نهم
 1/199  3/195  6/196 3/194 9/180 بندی ی و قالبکارهای بتن دهم
 8/251  4/247  1/243 5/230 3/213 حمل و نقل یازدهم

 0/228  2/224  7/220 5/214 0/197 شاخص رشته شبکه توزیع آب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376نای سه ماهه چهارم سال های غیرپایه با شاخص مب فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 22صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه چاهها و قناتها ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل ارهشم
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 7/243  9/238  1/234 0/224 1/207 تجهیز و برچیدن کارگاه اول

 2/212  7/208  2/205 2/199 9/183 حفاری به روش دستی دوم

 4/238  0/233  6/227 7/219 0/203 ای روش ضربه حفاری به سوم

 4/247  3/241  2/235 8/226 9/209 روش دورانی حفاری به چهارم

 0/261  6/259  5/252 2/250 5/240 تهیه و  نصب لوله پنجم

 5/232  9/227  8/223 2/216 6/199 آزمایش و عملیات صحرایی ششم

 9/213  3/211  1/212 4/207 3/191 کارهای متفرقه هفتم

 6/234  6/230  7/220 1/214 8/200 کارهای دستمزدی هشتم

 6/239  4/234  8/228 0/221 7/204 شاخص رشته چاهها و قناتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال  ان دوره و شاخص مبنای پیمان تا پای1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 23صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه آبیاری و زهکشی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم ولا 1381سال 

 6/230  3/226  0/222 7/214 2/196 عملیات تخریب اول

 6/224  6/220  7/216 3/210 1/192 عملیات خاکی با دست دوم
 1/248  1/243  2/238 3/228 6/208 عملیات خاکی با ماشین سوم
 4/231  5/227  5/223 6/216 5/200 عملیات بنایی با سنگ چهارم
 8/191  0/189  5/189 7/183 8/171 ندکشیاندود و ب پنجم 
 1/190  6/183  7/182 9/181 5/172 بندی قالب ششم
 8/115  3/115  4/121 5/120 5/118 کارهای فوالدی با میلگرد هفتم
 9/163  9/160  4/162 9/160 7/150 کارهای فوالدی هشتم
 4/205  3/202  8/203 0/199 4/184 بتن درجا نهم
 4/204  2/201  8/207 4/195 2/181 ساخته شبتن پی دهم
 7/220  6/216  5/212 9/205 0/191 ساخته بیضی بتنی پیش لوله نیم کانالهای نیم یازدهم
 3/244  3/238  4/232 2/224 2/207 های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع دوازدهم
 1/255  6/253  1/271 9/267 9/259 عایقکاری سیزدهم
 2/183  8/181  5/179 0/177 5/156 های متفرقهکار چهاردهم
 7/251  6/247  1/243 5/230 5/213 حمل و نقل پانزدهم
 9/226  8/222  7/218 4/211 9/193 کارهای دستمزدی  شانزدهم

 8/225  4/221  3/217 9/209 5/193 شاخص رشته آبیاری و زهکشی

 
 
 
 
 
 

 :باشد  محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می برای" صرفا2شاخصهای پیوست : یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380هارم سال  و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چ1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 24صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  2پیوست 
 

 
 آوری و انتقال فاضالب بهای واحد پایه شبکه جمع ای فهرست هی و رشتهشاخصهای قطعی گرو

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

9/232  9/227 9/219 7/202 عملیات لوله گذاری آزبست سیمان فاضالبی اول   1/238  

6/230  6/225 3/217 5/200 های بتنی فاضالبی عملیات لوله گذاری با لوله دوم   6/235  
سی  . وی.  های پی عملیات لوله گذاری با لوله سوم

6/225  9/220 8/213 4/197 فاضالبی   4/230  

7/233  6/228 6/220 5/203 اتیلن فاضالبی های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم   0/239  
4/214  7/211 8/204 9/188 گذاری در نقب عملیات لوله پنجم   5/218  
های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم

(G.R.P)  
5/195 5/213 4/220  8/224   3/229  

7/216  0/215 4/211 8/197 روها احداث آدم هفتم   1/223  
0/241  2/237 9/228 7/207 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم   1/245  
1/134  0/138 9/136 4/134 ی کارهای فوالد نهم   7/138  
6/236  6/229 9/222 1/206 کارهای سپرکوبی با سپر فوالدی دهم   4/242  
1/223  7/225 5/221 2/201 بندی کارهای بتنی و قالب یازدهم   3/225  
6/247  2/243 6/230 5/213 حمل و نقل دوازدهم   9/251  

0/219  6/215 8/208 3/192 آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع   7/223  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381سال پایه  بهای فهرست براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3پیوست 
 شاخصهای قطعی تعدیل آحادبهای 

 1382 سال اهه سوم و چهارمهای سه م دوره



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 25صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 
 ای و کلی فهرستهای بهای پایه شاخصهای قطعی رشته

 
 1382ه سال های سه ماه دوره

 شرح ردیف
  چهارم ماهه سه

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 6/117  1/110  0/107 2/106 0/100 شاخص رشته ابنیه 1

 9/106  1/105  8/104 1/104 0/100 شاخص رشته تاسیسات برقی  2
 6/109  7/106  9/105 9/105 0/100 شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  3
 2/118  3/113  7/110 7/107 0/100 آهن راه شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی 4

 9/117  9/113  8/111 5/108 0/100 شاخص رشته خطوط انتقال آب 5
 3/117  4/113  3/111 5/108 0/100 شاخص رشته شبکه توزیع آب 6
 4/117  7/114  9/111 1/108 0/100 شاخص رشته چاهها و قناتها 7
 6/120  4/115  4/112 9/108 0/100 شاخص رشته آبیاری و زهکشی 8
 8/118  4/113  2/111 1/108 0/100 آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع 9

2/117  8/111  3/109 2/107 0/100 شاخص کلی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست : یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال هارمهای سه ماهه سوم و چ دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 26صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 
 بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  چهارم ماهه سه

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 0/118  0/116  0/114 0/111 0/100 عملیات تخریب اول

 2/116  1/114  0/112 5/108 0/100 عملیات خاکی با دست دوم
 8/121  7/119  7/117 8/111 0/100 عملیات خاکی با ماشین سوم
 5/118  2/116  3/114 8/111 0/100 عملیات بنایی با سنگ چهارم
 2/107  4/106  6/109 4/108 0/100 قالب بندی چوبی پنجم
 9/113  8/106  3/100 1/102 0/100 قالب بندی فلزی ششم
 4/116  0/98  4/97 6/98 0/100 کارهای فوالدی با میلگرد هفتم
 6/134  6/123  6/115 3/113 0/100 بتن درجا هشتم
 8/120  0/108  4/101 6/103 0/100 کارهای فوالدی سنگین نهم
 8/121  8/115  9/111 2/110 0/100 سقف سبک بتنی دهم
 4/117  4/115  8/113 5/111 0/100 ریزی و شفتهآجرکاری  یازدهم
 1/115  8/112  3/109 7/107 0/100 بتن پیش ساخته و بلوک چینی دوازدهم
 4/104  9/103  3/103 3/102 0/100 کاری رطوبتی عایق سیزدهم
 4/110  3/110  2/110 0/110 0/100 کاری حرارتی عایق چهاردهم
 5/115  2/112  3/110 6/109 0/100 کارهای آزبست سیمان پانزدهم
 3/114  4/102  7/101 0/103 0/100 کارهای فوالدی سبک  شانزدهم
 1/107  5/106  6/103 1/103 0/100 کارهای آلومینیومی هفدهم
 7/118  4/114  9/111 3/109 0/100 اندود و بندکشی هجدهم
 5/111  9/110  2/110 0/109 0/100 کارهای چوبی نوزدهم

 7/109  4/108  6/106 5/105 0/100 کاشی و سرامیک کاری ستمبی
 7/120  7/118  2/117 9/115 0/100 فرش کف با موزاییک بیست و یکم
 6/109  7/108  2/108 1/108 0/100 کارهای سنگی با سنگ پالک بیست و دوم

 2/106  0/106  6/101 2/101 0/100 کارهای پالستیکی و سوم بیست
 

 
 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :آورییاد    

  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال   دورههای غیرپایه با شاخص مبنای فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 27صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه
 رمچها
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 1/105  7/104  9/101 2/101 0/100 برش و نصب شیشه وچهارم بیست

 3/105  3/104  9/102 0/101 0/100 آمیزی  رنگ وپنجم بیست

 8/120  7/119  7/118 5/115 0/100 زیراساس و اساس وششم بیست

 9/104  6/104  3/104 6/103 0/100 آسفالت وهفتم بیست

 1/118  0/116  0/114 1/108 0/100 حمل و نقل وهشتم بیست

 0/117  9/114  8/112 0/109 0/100 کارهای دستمزدی ونهم بیست

 6/117  1/110  0/107 2/106 0/100 شاخص رشته ابنیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :باشد دیل پیمانهایی به شرح زیر می برای محاسبه تع" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 28 صفحه

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

1/108  8/107 4/107 0/100 چراغهای فلورسنت اول   4/110  

 3/108  5/106  8/105 4/104 0/100 ای چراغهای رشته دوم
 5/111  1/109  9/108 3/108 0/100 چراغهای صنعتی سوم
 9/108  7/101  4/101 9/100 0/100  آزاد چراغهای فضای چهارم
 5/110  2/101  0/101 7/100 0/100 وصچراغهای مخص پنجم
 6/105  9/104  2/104 8/102 0/100 ها سیم ششم
 7/100  5/100  5/100 3/100 0/100 کابلهای فشار ضعیف هفتم
 2/115  9/110  4/109 2/106 0/100 کابلشوها هشتم
 9/100  8/100  7/100 4/100 0/100 کابلهای فشار متوسط نهم
 9/103  4/103  9/102 9/101 0/100 صلهاسرکابلها و مف دهم
 1/113  1/111  9/109 3/107 0/100 کلیدها و پریزها یازدهم
 2/118  0/112  1/111 3/109 0/100 های فوالدی ولهل دوازدهم
 6/119  7/116  2/115 2/112 0/100 سی. وی. های پی لوله سیزدهم
 3/110  1/106  9/105 3/105 0/100 وسایل فشار ضعیف تابلویی چهاردهم
 6/109  1/109  5/108 2/107 0/100 گیری وسایل اندازه پانزدهم
 5/106  1/106  1/106 0/106 0/100 تابلوهای فشار متوسط  شانزدهم
 1/103  0/103  0/103 9/102 0/100 مولدهای برق هفدهم
 0/105  7/100  6/100 4/100 0/100  جریان مستقیم خازنهای صنعتی و منابع تغذیه هجدهم
 6/100  5/100  4/100 3/100 0/100 ترانسفورماتورهای فشار قوی نوزدهم
 2/121  9/115  6/115 0/115 0/100 وسایل شبکه بیستم
 8/104  1/104  5/103 3/102 0/100 کابلهای تلفن ویکم بیست
 8/100  6/100  5/100 3/100 0/100 وسایل ارتباطی ودوم بیست
 5/108  2/107  6/106 5/105 0/100 یستم احضار و دربازکنس سوم بیست

 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382د پیمانکار در سال  با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنها1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 29صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست و رشتهشاخصهای قطعی گروهی 

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

2/105  5/104 0/103 0/100 سیستم آنتن تلویزیون  وچهارم بیست   3/116  
 7/117  4/106  4/106 3/106 0/100 سیستم مادر ساعت وپنجم بیست
 6/107  5/105  2/105 7/104 0/100 سیستم اعالم و اطفای حریق وششم بیست
 0/101  8/100  7/100 5/100 0/100 وسایل صوتی وهفتم بیست
 2/114  4/104  0/104 3/103 0/100 وسایل متفرقه وهشتم بیست
 0/117  9/114  8/112 0/109 0/100 کارهای دستمزدی ونهم بیست

9/106  1/105  8/104 1/104 0/100 ت برقیشاخص رشته تاسیسا  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382اد پیمانکار در سال  با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنه1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 30صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست و رشتهشاخصهای قطعی گروهی 
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 8/107  2/102  5/102 0/103 0/100 های فوالدی لوله اول

 2/109  8/108  5/108 9/107 0/100 های چدنی لوله دوم
 3/105  7/104  1/104 1/103 0/100 سی. وی. های پی لوله سوم
 0/120  5/119  6/104 9/101 0/100 های آزبست سیمان لوله پنجم
 3/118  0/110  6/102 8/101 0/100 های مسی لوله ششم
 0/113  8/112  6/112 2/112 0/100 شیرها هفتم
 4/102  2/102  0/102 6/101 0/100 مفصل انبساط هشتم
 3/103  1/103  9/102 6/102 0/100 گیر لرزه نهم

 9/113  7/113  6/113 2/113 0/100 صافی یازدهم
 9/111  6/111  6/109 2/109 0/100 دیگهای حرارتی آب گرم دوازدهم
 0/108  9/107  2/108 0/108 0/100 دیگهای بخار سیزدهم
 8/102  7/94  6/102 4/102 0/100 مشعل چهاردهم
 6/102  5/102  5/100 4/100 0/100 نترل و اندازه گیریدستگاههای ک پانزدهم
 5/103  3/103  5/102 8/100 0/100 )نفتی و گازی(کن  گرم آب  شانزدهم
 4/116  2/115  1/115 8/114 0/100 رادیاتور هفدهم
 6/100  5/100  4/100 3/100 0/100 آب سرد کن هجدهم
 4/113  9/103  4/101 7/103 0/100 کانال هوا، دریچه هوا نوزدهم
 6/124  2/112  0/111 3/107 0/100 هواکش بیستم
 9/105  7/105  5/105 3/105 0/100 کویل، یونیت هیتر فن ویکم بیست
 4/105  1/102  0/102 7/101 0/100 کولر آبی ودوم بیست
 1/135  8/134  6/134 0/134 0/100 کولر گازی سوم و بیست
 8/101  6/101  4/101 0/101 0/100 الکترو پمپ وچهارم بیست
 1/111  5/110  8/109 6/108 0/100 عایق وپنجم بیست

 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382نای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  با شاخص مب1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 31صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 5/105  4/105  3/105 1/105 0/100 دستگاههای مبرد وهفتم بیست
 5/110  3/110  1/108 7/107 0/100 کننده برجهای خنک وهشتم بیست

 6/111  5/110  6/109 2/108 0/100 لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی ونهم بیست

 9/117  7/117  9/108 6/108 0/100 وسایل آتش نشانی ام سی

 5/103  5/103  3/103 2/103 0/100 لوازم آشپزخانه و یکم سی 

 4/118  0/118  3/110 7/109 0/100 گیر سختی سی و دوم

 0/108  5/107  0/107 1/106 0/100 منابع و مبدلها سی و سوم

 1/115  3/106  5/103 2/104 0/100 گاهها، دودکش بستها، تکیه سی و چهارم

 0/117  9/114  8/112 0/109 0/100 کارهای دستمزدی سی و پنجم

6/109  7/106  9/105 9/105 0/100 شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  پایه با شاخص مبنای دورههای غیر فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 32صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 ه و زیر سازی راه آهنبهای واحد پایه راه، باند فرودگا ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1382های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
 چهارم

 چهارم سوم دوم اول 1381سال 
 3/117  0/115  7/112 0/109 0/100 عملیات تخریب اول

 9/115  9/113  0/112 8/108 0/100 عملیات خاکی با دست دوم
 6/120  5/118  4/116 0/111 0/100 عملیات خاکی با ماشین سوم
 0/116  4/114  7/112 1/110 0/100 حفاری تونل چهارم
 9/117  9/114  0/112 1/108 0/100 کوبی و سپرکوبی حفاری، شمع پنجم 
 8/122  1/117  9/112 3/110 0/100 عملیات بنایی با سنگ ششم
 8/130  4/120  2/113 4/110 0/100 اندود و بندکشی هفتم
 9/110  5/106  2/105 2/105 0/100 بست  و چوببندی قالب هشتم
 2/118  8/98  3/98 4/99 0/100 کارهای فوالدی با میلگرد نهم
 6/122  1/104  4/100 8/101 0/100 کارهای فوالدی سنگین دهم
 6/113  6/108  9/106 7/107 0/100 کارهای فوالدی سبک یازدهم
 6/138  0/124  9/113 0/112 0/100 بتن درجا دوازدهم
 7/126  5/118  6/112 7/109 0/100 ساخته بتن پیش سیزدهم
 8/116  5/114  3/112 2/108 0/100 زیراساس، اساس و باالست چهاردهم
 1/106  3/105  5/104 2/103 0/100 آسفالت پانزدهم
 6/105  0/105  3/104 1/103 0/100 عایقکاری  شانزدهم
 6/116  3/111  2/109 1/106 0/100 گیر و سطوح پروازی  نقاط مه تونلها، پلها، تاسیسات هفدهم
 6/96  6/96  9/95 7/95 0/100 ساختمانها، عالیم و تجهیزات ایمنی هجدهم
 1/105  7/104  7/101 0/101 0/100 متفرقه نوزدهم
 0/118  0/116  0/114 0/108 0/100 حمل و نقل بیستم
 0/117  9/114  8/112 0/109 0/100 کارهای دستمزدی ویکم بیست

 2/118  3/113  7/110 7/107 0/100 آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381یه سال پا   فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 33صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101  شماره بخشنامه  3پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه خطوط انتقال آب ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 8/117  1/115  8/112 1/109 0/100 عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول

 7/117  1/115  7/112 0/109 0/100 )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم
 0/118  1/115  6/112 9/108 0/100 های فوالدی اتصال مکانیکی عملیات لوله گذاری با لوله سوم
 7/117  9/114  4/112 7/108 0/100 های فوالدی اتصال جوشی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم
 0/118  2/115  7/112 8/108 0/100 های بتنی مسلح  عملیات لوله گذاری با لوله پنجم
 0/100 2/109 8/112  0/115  5/117  (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم
 7/117  2/115  8/112 3/109 0/100 نصب شیرها هشتم
 1/115  1/111  7/110 2/109 0/100 های شیر احداث حوضچه نهم
 6/118  7/114  5/112 3/108 0/100 ها حفاظت لوله دهم
 1/116  5/114  9/112 7/109 0/100 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری یازدهم
 4/118  7/102  7/101 8/101 0/100 کارهای فوالدی  دوازدهم
 6/130  7/120  1/114 5/112 0/100 بندی کارهای بتنی و قالب سیزدهم
 0/118  0/116  9/113 1/108 0/100 حمل و نقل چهاردهم

9/117  9/113  8/111 5/108 0/100 شاخص رشته خطوط انتقال آب  

 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    هرستف براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 34صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   مه بخشنا 3پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه شبکه توزیع آب ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

1/115  0/113 4/109 0/100 عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول   5/117  

1/115  9/112 3/109 0/100 )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم   6/117  
0/100 2/109 8/112  0/115  (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله سوم   5/117  
0/115  8/112 2/109 0/100 اتیلن های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم   5/117  

1/115  8/112 3/109 0/100 نصب شیرها نجمپ   7/117  
5/114  0/112 1/110 0/100 های شیر احداث حوضچه ششم   7/119  
9/114  7/112 1/109 0/100 نصب انشعابها هفتم   2/117  
2/114  4/112 2/109 0/100 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم   1/116  
5/98  7/97 9/98 0/100 کارهای فوالدی  نهم   7/118  
4/117  2/112 2/111 0/100 بندی کارهای بتنی و قالب دهم   6/125  
0/116  0/114 1/108 0/100 حمل و نقل یازدهم   1/118  

4/113  3/111 5/108 0/100 شاخص رشته شبکه توزیع آب   3/117  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد ی به شرح زیر می برای محاسبه تعدیل پیمانهای" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3

 



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، ش 37 از 35صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 
 بهای واحد پایه چاهها و قناتها ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم لاو 1381سال 

 7/117  3/115  0/113 1/108 0/100 تجهیز و برچیدن کارگاه اول

 8/115  9/113  1/112 9/108 0/100 حفاری به روش دستی دوم

 4/117  8/114  1/112 2/108 0/100 ای روش ضربه حفاری به سوم

 9/117  0/115  0/112 1/108 0/100 روش دورانی حفاری به چهارم

 1/109  0/108  1/105 1/104 0/100 ه و  نصب لولهتهی پنجم

 9/117  0/115  3/112 6/108 0/100 آزمایش و عملیات صحرایی ششم

 1/127  9/118  2/113 0/111 0/100 کارهای متفرقه هفتم

 3/117  3/115  3/110 0/107 0/100 کارهای دستمزدی هشتم

 4/117  7/114  9/111 1/108 0/100 شاخص رشته چاهها و قناتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست اساسبر. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 36صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 
 یه آبیاری و زهکشیبهای واحد پا ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

6/117  4/115  2/113 5/109 0/100 عملیات تخریب اول  

 9/116  8/114  8/112 5/109 0/100 عملیات خاکی با دست دوم
 1/119  7/116  3/114 6/109 0/100 عملیات خاکی با ماشین سوم
 3/116  0/114  8/111 4/108 0/100 عملیات بنایی با سنگ چهارم
 0/131  6/120  3/113 6/110 0/100 اندود و بندکشی پنجم 
 6/110  6/106  1/106 7/105 0/100 بندی قالب ششم
 7/119  7/98  0/98 4/99 0/100 کارهای فوالدی با میلگرد هفتم
 8/114  0/106  6/104 0/106 0/100 کارهای فوالدی هشتم
 3/133  4/122  6/114 5/112 0/100 بتن درجا نهم
 9/125  2/118  8/112 2/110 0/100 ساخته بتن پیش دهم
 1/119  1/115  8/111 5/108 0/100 ساخته بیضی بتنی پیش لوله نیم کانالهای نیم یازدهم
 9/117  0/115  1/112 2/108 0/100 های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع دوازدهم
 6/105  0/105  3/104 1/103 0/100 عایقکاری سیزدهم
 1/117  2/116  5/114 9/112 0/100 کارهای متفرقه چهاردهم
 9/117  9/115  8/113 9/107 0/100 حمل و نقل پانزدهم
 0/117  9/114  8/112 0/109 0/100 کارهای دستمزدی  شانزدهم

 6/120  4/115  4/112 9/108 0/100 زهکشیشاخص رشته آبیاری و 

 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 در سال  با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



 1382 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،  37 از 37صفحه 

 16/2/1383  مورخ  22555/101شماره   بخشنامه  3پیوست 
 

 
 آوری و انتقال فاضالب بهای واحد پایه شبکه جمع فهرستای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1382های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

 چهارم
 چهارم سوم دوم اول 1381سال 

 5/117  9/114  4/112 5/108 0/100 عملیات لوله گذاری آزبست سیمان فاضالبی اول

 5/117  0/115  5/112 4/108 0/100 البیهای بتنی فاض عملیات لوله گذاری با لوله دوم
 8/116  3/114  0/112 3/108 0/100 سی فاضالبی . وی . های پی عملیات لوله گذاری با لوله سوم
 5/117  9/114  3/112 4/108 0/100 اتیلن فاضالبی های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم
 6/114  7/111  4/110 3/107 0/100 گذاری در نقب عملیات لوله پنجم
 0/100 2/109 8/112  0/115  5/117  (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم
 8/121  2/115  9/110 2/109 0/100 روها احداث آدم هفتم
 0/118  0/116  2/114 2/110 0/100 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم
 5/118  1/100  4/99 3/100 0/100 کارهای فوالدی  نهم
 6/117  7/114  4/111 1/108 0/100 کارهای سپرکوبی با سپر فوالدی دهم
 4/129  2/121  4/115 6/113 0/100 بندی کارهای بتنی و قالب یازدهم
 0/118  0/116  9/113 1/108 0/100 حمل و نقل دوازدهم

8/118  4/113  2/111 1/108 0/100 آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع  

 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می" صرفا3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست ساسبرا. 3


